
           

                                                        
                                          
 
                                                   Αγία Παρασκευή   26.11.2019
                                                   Αρ.πρωτ.: - 2296 -

             
            

            ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
                 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από τα πρακτικά της  υπ‘ αρ. 15 /2019 συνεδρίασης

Αριθ. Απόφασης:  118 / 2019              

   

Στην  Αγία  Παρασκευή,  σήμερα  την  22/11/2019, ημέρα  της  εβδομάδας  Παρασκευή  και  ώρα  18:00,
συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο ύστερα από την με αρ. πρ.: 2213 / 18.11.2019
έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του, Σπυρίδωνος Παπασπύρου που επιδόθηκε σε κάθε ένα από τα
μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν. 3463/2006 και Ν.4555/2018.
     Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, δεδομένου ότι από το σύνολο των -15- μελών βρέθηκαν
παρόντα  - 12 -   αρχίζει η συνεδρίαση:

                    Παρόντες                                   Απόντες

                   Παπασπύρος Σπυρίδων                                                                Αϊδίνη – Παπασιδέρη Σοφία
                   Γουργούλης Κων/νος                                                                     Νικολακοπούλου Βασιλική 
                   Βλαχογιάννη Μαρία                                                                      Μάλαμας Αλέξανδρος
                   Γουργούλης Ιωάννης
                   Δερματάς Ιωάννης
                   Παπασταθόπουλος Λεωνίδας 
                   Δάρρας Γεώργιος               
                   Κανιώρης Νικόλαος
                   Αθανασόπουλος Θεόδωρος (αναπλ.)
                   Μπουρλιάσκος Θεόδωρος (αναπλ.)                 
                   Μακρυαλέας Γεώργιος (αναπλ.)
                   Μπακόλας Ηλίας (αναπλ.)
  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
NΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

   ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΛΑΓΟΥΣ ΚΑΙ ΝΟΤΟΥ

15342 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΤΗΛ.:210 60.02.223 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

“Παραχωρήσεις χώρων στις εγκαταστάσεις
 του Οργανισμού”
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ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ – ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ – ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ
         Κατά την διάρκεια της συζήτησης επί του 3ου Θέματος Η.Δ., προσήλθε η  κ. Βρατσίδα Ευτέρπη 

(αναπλ/κό μέλος Αντιπροέδρου - χωρίς δικαίωμα ψήφου)   

Παρίσταται στην συνεδρίαση ο Πρόεδρος του αθλητικού σωματείου  Α.Σ.Α.Π., κ.Τσαγκάρης Βασίλειος.

Επί του 10ου Θέματος Η.Δ.

ΘΕΜΑ: Παραχωρήσεις χώρων στις εγκαταστάσεις του Οργανισμού.

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. εισηγείται:

Αθλητικές εγκαταστάσεις

1.    ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ (ως προς την προτεινόμενη αθλητική εγκατάσταση):  Σχετικά με το
υπ΄αριθ. πρωτ. 1990/24-10-2019 αίτημα του  Αθλητικού Συλλόγου Οπλομαχίας, το οποίο εξετάστηκε στην
προηγούμενη  συνεδρίαση  του  Δ.Σ.  και  σύμφωνα  με  την  υπ'  αριθμ.  103/2019  Απόφαση  του,
παραχωρήθηκε το Κλειστό Γυμναστήριο της οδού Νότου, για τη διεξαγωγή αγώνων σπαθασκίας, στις 13
& 14 Ιουνίου 2020, από 09:00π.μ.-19:00μ.μ., επαναφέρουμε το θέμα στην παρούσα συνεδρίαση, για την
αλλαγή του χώρου παραχωρησεως. Πιο συγκεκριμένα,  προτείνεται η παραχώρηση προσωρινής χρήσης
του Κλειστού Γυμναστηρίου Κοντοπεύκου, διότι κατά την ζητηθήσα περίοδο στο Κλειστό Γυμναστήριο της
οδού Νότου,  πρόκειται  να πραγματοποιηθούν η τελική εκδήλωση των αθλητικών προγραμμάτων του
Οργανισμού, οι τελικές καλοκαιρινές εκδηλώσεις των ΠΑΙ.Σ.Δ.Α.Π. καθώς επίσης ξεκινά η καλοκαιρινή
περίοδος  των καλοκαιρινών  αθλητικών  δραστηριοτήτων του Οργανισμού.  Ως  προς  την  καταβολή του
αντιτίμου και των λοιπών λεπτομεριών, εξακολουθεί να ισχύει η υπ' αριθμ. 103/2019 Απόφαση Δ.Σ. 
2.  Με  το  υπ΄αριθ.  πρωτ.  2121/7-11-2019  αίτημα,  ο  κ.  ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΔΙΑΚΟΝΗΣ,  με  την  ιδιότητα  του
υπευθύνου  Κ.Φ.Α.  της  ΕΛΛΗΝΟΓΑΛΛΙΚΗΣ  ΣΧΟΛΗΣ  “ΕΥΓΕΝΙΟΣ  ΝΤΕΛΑΚΡΟΥΑ”,  ζητά  την  παραχώρηση
χρήσεως του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ “ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΩΤΣΗΣ”, πρώην Στρατόπεδο Σπυρούδη, για την
πραγματοποίηση αθλητικών εκδηλώσεων της σχολής, κατά τις κάτωθι ημερομηνίες:
α) ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019, από 08:30π.μ.-12:00μ.
β) ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020, από 08:30π.μ.-12:00μ.
γ) ΤΡΙΤΗ 19 ΜΑΪΟΥ 2020, από 08:30π.μ.-12:00μ.
Σε περίπτωση δυσμενών καιρικών συνθηκών, οι εκδηλώσεις να μεταφερθούν ως εξής:
α) ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6 ή 13 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019, από 08:30π.μ.-12:00μ.
β) ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020, από 08:30π.μ.-12:00μ.
γ) ΤΡΙΤΗ 26 ΜΑΪΟΥ 2020, από 08:30π.μ.-12:00μ.
Επίσης ζητούν πρόσβαση στις τουαλέτες και τα αποδυτήρια της εγκατάστασης.
Προτείνεται η  αποδοχή  του  άνω  αιτήματος,  μιας  και  κρίνεται  σημαντική  η  παραχώρηση  αθλητικών
εγκαταστάσεων σε αιτήματα ανάδειξης και υποστήριξης του σχολικού αθλητισμού. 
Επίσης μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα αποδυτήρια και τις τουαλέτες της εγκατάστασης. 
Οι συνοδοί εκπαιδευτικοί της  ΕΛΛΗΝΟΓΑΛΛΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ “ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΝΤΕΛΑΚΡΟΥΑ”, θα αναλάβουν υπό
την πλήρη και  αποκλειστική ευθύνη τους,  την  ασφάλεια των μαθητών καθώς και  την  παράδοση του
αγωνιστικού χώρου και των αποδυτηρίων μετά τη χρήση τους, στην κατάσταση που παραχωρήθηκαν. Η
πρόκληση οποιαδήποτε φθοράς των εγκαταστάσεων και των αποδυτηρίων, θα βαρύνει την σχολή. 
Τέλος, θα συνταχθεί σχετική σύμβαση προσωρινής δωρεάν παραχώρησης.
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3. Με  το  υπ΄αριθ.  πρωτ.  2209/15-11-2019  έγγραφο,  ο  ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ  ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ  ΣΥΛΛΟΓΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ
“ΛΑΚΕΔΑΙΜΟΝΙΟΙ” ο οποίος εδρεύει στην Αγία Παρασκευή,ζητά την παραχώρηση χρήσης του Κλειστού
Γυμνατηρίου της οδού Νότου, για μία ημέρα, Σάββατο ή Κυριακή στις 15-16 ή 22-23 Φεβρουαρίου 2020,
κατά τις  ώρες 10:00-13:30,  προκειμένου να διεξάγουν σεμινάριο κανονισμών διαιτησίας και  πρακτική
εφαρμογή αυτών.
Προτείνεται η προσωρινή παραχώρηση του Κλειστού Γυμναστηρίου της οδού Νότου, για το Σάββατο 15
Φεβρουαρίου,  από  τις  09:00π.μ.-12:00μ.   Για  το  εν  λόγω  δικαίωμα  χρήσης  της  εγκατάστασης,  ο
ενδιαφερόμενος  θα  πρέπει  να  καταβάλλει  χρηματικό  αντίτιμο  της  τάξεως  των  100,00  ευρώ
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%. Θα συνταχθεί σχετική σύμβαση προσωρινής παραχώρησης και  το
αντίτιμο θα καταβληθεί έως 13 Φεβρουαρίου 2019.
4. Με το  υπ΄αριθ.  πρωτ.  2263/21-11-2019 έγγραφο,  τo  ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΑΓΙΑΣ  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
αιτείται την παραχώρηση χρήσης μέρους των αθλητικών εγκαταστάσεων (γηπέδου), του Αθλητικού και
Πολιτιστικού  Κέντρου  “Σταύρος  Κώτσης”,  για  τη  διεξαγωγή  προπονήσεων  σε  αθλητές  Κλασσικού
Αθλητισμού Ά Κατηγορίας (δρόμοι),  έως την έναρξη των εργασιών ανάπλασης του γηπέδου, κατά τις
κάτωθι ημέρες και ώρες:
Τρίτη & Πέμπτη 19:00-20:30μ.μ., Παρασκευή 19:30-21:00μ.μ., Σάββατο 10:00π.μ.-11:30π.μ.
Προτείνεται   η  προσωρινή  παραχώρηση  χρήσης  μέρους  του  χωμάτινου  στίβου,  στις  αθλητικές
εγκαταστάσεις του Αθλητικού και Πολιτιστικού Κέντρου “Σταύρος Κώτσης”, κατά της ζητηθείσες ημέρες
και ώρες, έως την έναρξη των εργασιών ανάπλασης του γηπέδου, ενώ το αίτημα θα επανεξεταστεί μετά
την  ολοκλήρωσή  τους.  Απαραίτητη  προυπόθεση  είναι  η  τήρηση  των  κανόνων  ασφαλείας  από  το
σωματείο, για τους αθλητές του καθώς και τη διαφύλαξη της σωματικής ακεραιότητας των αθλουμένων
εκτός  σωματείου,  που  χρησιμοποιούν  τον  χώρο  κατά  τη  διάρκεια  των  προπονήσεων.  Η  πρόκληση
οποιαδήποτε φθοράς των εγκαταστάσεων με υπαιτιότητα του συλλόγου, θα βαρύνει τον ίδιο. 
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
1. Με  το  υπ΄αριθ.  πρωτ.  2093/04-11-2019  έγγραφο,  ο  κ.  Κουτσαβλής  Δημήτριος,  ζητά  την
παραχώρηση χρήσης του Πέτρινου κτιρίου, στο Πολιτιστικό και Αθλητικό Πάρκο “Σταύρος Κώτσης”, για
την  πραγματοποίηση  ΄Εκθεσης  Δημιουργικής-Εικαστικής  Φωτογραφίας,  διάρκειας  τριών  ημερών (-3-).
Συγκεκριμένα από Παρασκευή 13/12/2019 έως και Κυριακή 15/12/2019.
Προτείνεται η παραχώρηση του Πέτρινου κτιρίου, στο Πολιτιστικό και Αθλητικό Πάρκο “Σταύρος Κώτσης”,
για την πραγματοποίηση ΄Εκθεσης Δημιουργικής-Εικαστικής Φωτογραφίας, διάρκειας τριών ημερών (-3-),
από Παρασκευή 13/12/2019 έως και Κυριακή 15/12/2019.
  Για το εν λόγω δικαίωμα χρήσης του χώρου, ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να καταβάλλει χρηματικό
αντίτιμο της τάξεως των 150,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, το οποίο θα καταβληθεί έως
11/12/2019. 
Επίσης, ο ανωτέρω χώρος θα παραδοθεί στην κατάσταση που παραχωρήθηκε και θα ακολουθηθούν από
τον ενδιαφερόμενο, όλες οι οδηγίες που θα δοθούν από την Γραμματεία των Εργαστηρίων Τέχνης.  Η
πρόκληση οποιαδήποτε φθοράς στο χώρο, θα βαρύνει τον ενδιαφερόμενο. 

Παρακαλούμε για την εξέταση των ανωτέρω αιτημάτων και τη λήψη των σχετικών αποφάσεων.

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ
ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ο ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΥΡΙΑΖΗ
ΠΕ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΝΙΩΡΗΣ
ΠΕ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
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Επί δώδεκα παρευρισκομένων μελών, εκ των οποίων ο κ. Παπασταθόπουλος Λεωνίδας  δήλωσε ότι απέχει της
ψηφοφορίας, επί των καταμετρούμενων ψήφων έντεκα  (11) θετικές ψήφοι.  

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα,
                                         

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι  

– Για την ορθή επανάληψη του 1ου αιτήματος, του  Αθλητικού Συλλόγου Οπλομαχίας, (ως 
προς την προτεινόμενη αθλητική εγκατάσταση) και σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 103/2019 
Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου, για τη διεξαγωγή αγώνων σπαθασκίας, στις 13 & 14 
Ιουνίου 2020, από 09:00π.μ.-19:00μ.μ., εγκρίνει την παραχώρηση προσωρινής χρήσης του 
Κλειστού Γυμναστηρίου Κοντοπεύκου, διότι κατά την ζητηθήσα περίοδο, στο Κλειστό 
Γυμναστήριο της οδού Νότου, πρόκειται να πραγματοποιηθούν η τελική εκδήλωση των 
αθλητικών προγραμμάτων του Οργανισμού, οι τελικές καλοκαιρινές εκδηλώσεις των 
ΠΑΙ.Σ.Δ.Α.Π. καθώς επίσης ξεκινά η καλοκαιρινή περίοδος των καλοκαιρινών αθλητικών 
δραστηριοτήτων του Οργανισμού.

– Για το 2ο αίτημα, της ΕΛΛΗΝΟΓΑΛΛΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ “ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΝΤΕΛΑΚΡΟΥΑ”, εγκρίνεται η  
παραχώρηση χρήσεως του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ “ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΩΤΣΗΣ”, πρώην 
Στρατόπεδο Σπυρούδη, για την πραγματοποίηση αθλητικών εκδηλώσεων της σχολής, κατά τις 
ημερομηνίες, όπως αναφέρονται στην παρούσα εισήγηση, καθώς και τη χρήση των 
αποδυτηρίων και των τουαλετών της εγκατάστασης. Οι συνοδοί εκπαιδευτικοί της 
ΕΛΛΗΝΟΓΑΛΛΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ “ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΝΤΕΛΑΚΡΟΥΑ”, θα  αναλάβουν υπό την πλήρη και 
αποκλειστική ευθύνη τους, την ασφάλεια των μαθητών καθώς και την παράδοση του 
αγωνιστικού χώρου και των αποδυτηρίων μετά τη χρήση τους, στην κατάσταση που 
παραχωρήθηκαν. Η πρόκληση οποιαδήποτε φθοράς των εγκαταστάσεων και των 
αποδυτηρίων, θα βαρύνει την σχολή. 
Τέλος, θα συνταχθεί σχετική σύμβαση προσωρινής δωρεάν παραχώρησης.

– Για το 3ο αίτημα, του ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ “ΛΑΚΕΔΑΙΜΟΝΙΟΙ”, 
εγκρίνει την παραχώρηση χρήσης του Κλειστού Γυμνατηρίου της οδού Νότου, για μία ημέρα, 
Σάββατο 15 Φεβρουαρίου 2020, κατά τις ώρες 09.00π.μ.-12.00, προκειμένου να διεξάγουν 
σεμινάριο κανονισμών διαιτησίας και πρακτική εφαρμογή αυτών. Ο ενδιαφερόμενος θα 
πρέπει να καταβάλλει χρηματικό αντίτιμο της τάξεως των 100,00 ευρώ 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%. Θα συνταχθεί σχετική σύμβαση προσωρινής 
παραχώρησης και το αντίτιμο θα καταβληθεί έως 13 Φεβρουαρίου 2019.

– Για το 4ο αίτημα, τoυ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ, εγκρίνεται η παραχώρηση 
χρήσης μέρους  του χωμάτινου στίβου, στις αθλητικές εγκαταστάσεις του Αθλητικού και 
Πολιτιστικού Κέντρου “Σταύρος Κώτσης”, για τη διεξαγωγή προπονήσεων σε αθλητές 
Κλασσικού Αθλητισμού Ά Κατηγορίας (δρόμοι), έως την έναρξη των εργασιών ανάπλασης του 
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γηπέδου, κατά τις  ημέρες και ώρες : Τρίτη & Πέμπτη 19:00-20:30μ.μ., Παρασκευή 19:30-
21:00μ.μ., Σάββατο 10:00π.μ.-11:30π.μ.
 Απαραίτητη προυπόθεση είναι η τήρηση των κανόνων ασφαλείας από το σωματείο, για τους 
αθλητές του καθώς και τη διαφύλαξη της σωματικής ακεραιότητας των αθλουμένων εκτός 
σωματείου, που χρησιμοποιούν τον χώρο κατά τη διάρκεια των προπονήσεων. Η πρόκληση 
οποιαδήποτε φθοράς των εγκαταστάσεων με υπαιτιότητα του συλλόγου, θα βαρύνει τον ίδιο. 

– Για το 5ο αίτημα, του κ. Κουτσαβλή Δημήτριου, εγκρίνεται η παραχώρηση χρήσης του 
Πέτρινου κτιρίου, στο Πολιτιστικό και Αθλητικό Πάρκο “Σταύρος Κώτσης”, για την 
πραγματοποίηση ΄Εκθεσης Δημιουργικής-Εικαστικής Φωτογραφίας, διάρκειας τριών ημερών 
(-3-) και συγκεκριμένα από Παρασκευή 13/12/2019 έως και Κυριακή 15/12/2019.  Ο 
ενδιαφερόμενος θα πρέπει να καταβάλλει χρηματικό αντίτιμο της τάξεως των 150,00 ευρώ 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, το οποίο θα καταβληθεί έως 11/12/2019. 
Επίσης, ο ανωτέρω χώρος θα παραδοθεί στην κατάσταση που παραχωρήθηκε και θα 
ακολουθηθούν από τον ενδιαφερόμενο, όλες οι οδηγίες που θα δοθούν από την Γραμματεία 
των Εργαστηρίων Τέχνης. Η πρόκληση οποιαδήποτε φθοράς στο χώρο, θα βαρύνει τον 
ενδιαφερόμενο. 

 
Η παρούσα απόφαση πήρε τον αριθμό 118 / 2019.
Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό & υπογράφεται ως εξής:

                     Ο Πρόεδρος Δ.Σ.                                                Τα Μέλη
           Παπασπύρος Σπυρίδων                           Γουργούλης Κωνσταντίνος, Βλαχογιάννη Μαρία, Γουργούλης Ιωάννης, 
                                                                                  Δερματάς Ιωάννης, Παπασταθόπουλος Λεωνίδας, Δάρρας Γεώργιος,
                                                                                  Κανιώρης Νικόλαος, Αθανασόπουλος Θεόδωρος (αναπλ.),
                                                                                  Μπουρλιάσκος Θεόδωρος (αναπλ.), Μπακόλας Ηλίας (αναπλ.),
                                                                                  Μακρυαλέας Γεώργιος (αναπλ.) 
                                                        
                                                                                                                                                                                                                                       
                       ΑΚΡΙΒΕΣ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
           Από το πρωτότυπο/ακριβές αντίγραφο από 

           το αρχείο μας.

           Αγία Παρασκευή.............................................   

                                     Η Γραμματέας

                                Μπακιρτζή Καλλιόπη  

ΑΔΑ: 6ΔΧΙΟΛΘΒ-ΣΞ0
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